
 

 

“নাওয়ায়য় আফগান জিহাদ” ম্যাগাজিয়নর পজরচালয়ের জদয়ে সম্বন্ধযুক্ত েয়র পাজেস্তাজন 
গগায়য়ন্দা সংস্থা ের্ত েৃ প্রচাজরর্ গপ্রস জরজলি সম্পয়েৃ বার্াৃ!  

 
৭ই মু্হাররম্ ১৪৪১ জহিরী 

৬ই গসয়েম্বর ২০১৯ ইংয়রজি   

আল-কায়েদা উপমহায়দশ 

মহায়দশ 

প্রেস রিরলজ- PR_105_AQS [১০৫] 

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد  

আল্লাহ তা’আলা পরিত্র কুিআয়ে ইিশাদ কয়িয়েে- 

اِفعََُّّاّلل هََِّّإن َّ  ﴾٣٨َّ:َّاحلج﴿َّكهُفور ََّّخهو ان ََُّّكل ََُّّيُِب ََّّلهََّّاّلل هََِّّإن ََّّآمهُنواَّال ِذينهََّّعهنََّّيُده

“আল্লাহ মু’রমেয়দি প্রেয়ক শকু্রয়দিয়ক হরিয়ে রদয়িে৷ আল্লাহ প্রকাে রিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞয়ক পেন্দ কয়িে ো৷” (সূিা হজ্জ্ব : ৩৮) 

আল-কায়েদা, ভািতীে উপমহায়দয়শি প্রেতৃস্থােীেগণ “োওোয়ে আফগাে রজহাদ” মযাগারজয়েি সম্মারেত রিতীে পরিচালয়কি অধীেস্ত 
সম্পাদকীে রিয়মি সদসযিৃন্দ, তাাঁি রেকিতম আত্মীে -নজে  ও অেযােয রেভভিয় াগয (স্থল ও ইন্টািয়েি) সূয়ত্রি মাধযয়ম জােয়ত প্রপয়িয়েে প্র , 
২০১৯ ইংয়িজীি জুলাই মায়সি প্রশয়েি রদয়ক মযাগারজয়েি রিতীে পরিচালক প্রেফতাি হয়েয়েে। পাশাপারশ এ সকল সূত্রসমূহ প্রেয়ক এিাও 
জােয়ত প্রপয়িয়েে প্র , সম্মারেত রিতীে পরিচালয়কি োম ভারিয়ে ও পরত্রকাি োক্তে অযাকাউয়ন্টি মাধযয়ম মুজারহদ সােীয়দিয়ক সাক্ষায়তি 
োয়ম ডাকা হয়ে এিং ইরতময়ধয এই পদ্ধরতয়ত অয়েক ভাই প্রেফতািও হয়েয়েে৷ একই সময়ে রিতীে পরিচালয়কি োয়ম প্র  দল িয়েয়ে,  
তায়দি সায়ে (প্রকাে মাধযয়মি িািস্থ ো হয়ে) সিাসরি প্র াগায় াগ কিাি িািাও পরিষ্কািভায়ি রেরিত হওো প্রগল প্র , সম্মারেত রিতীে 
পরিচালক িাস্তরিকই প্রেফতাি হয়ে রগয়েয়েে এিং প্রগায়েন্দা সংস্থাি কমভকতভািা তাাঁি োম ও অযাকাউন্টয়ক রেয়জয়দি হীে উয়েশয চরিতােভ 
কিাি জেয িযিহাি কিয়ত চায়ে। 

এসি প্রদয়ে আল-কায়েদা, ভািতীে উপমহায়দয়শি প্রকন্দ্রীে দারেত্বশীলগণ রমরডো করমশয়েি মাধযয়ম এই সংিাদ প্রঘােণা করিয়েয়েে প্র , 
তাাঁিা মযাগারজয়েি জেয এমে একরি েতুে সম্পাদকীে রিম গঠে কয়িয়েে,  ািা রমরডো করমশয়েিই তত্ত্বািধায়ে উত্তমভায়ি কাজ কিয়িে 
এিং প্রকন্দ্রীে দারেত্বশীলগণ মযাগারজয়েি ভরিেযত প্ল্যাে-পরিকল্পোও রেধভািণ কয়িয়েে৷ (প্রদেুে, প্রেস রিরলজ: PR_103_AQS) 
আলহামদুরলল্লাহ, এভায়ি সূচোলয়েই এ েড় য়েি মূয়লাৎপািে হয়ে প্রগয়ে ও ভরিেযয়তি জেয এ জাতীে সকল েড় য়েি পেও িন্ধ কয়ি 
প্রদওো হয়েয়ে৷  

েতুে সম্পাদকীে রিয়মি অধীয়ে আগস্ট ও প্রসয়েম্বি মায়সি মযাগারজে েকাশ কিা হয়ল প্রগায়েন্দা সংস্থাি কমভকতভািা প্রেফতািকৃত রিতীে 
পরিচালয়কি রদয়ক সমৃ্পক্ত কয়ি একরি প্রেস রিরলজ, রকেু দরলল-দস্তায়িজ ও মযাগারজয়েি একরি সংেযা েকাশ কয়ি এিং তায়ত এই দারি 
জাোে প্র , পরত্রকাি রিতীে পরিচালক প্রেফতাি হেরে৷ তয়কভি োরতয়ি  রদ প্রময়েও প্রেওো হে প্র , রিতীে পরিচালক ভাই প্রেফতাি হেরে, 
তাহয়ল তাাঁি প্রতা আল -কায়েদা ,ভািতীে  উপমহায়দয়শি প্রকন্দ্রীে দারেত্বশীলয়দি সয়ি প্র াগায় ায়গি রিশ্বস্ত ও রেিাপদ পদ্ধরত জাো রেল এিং 
জামা‘আয়তি রেিাপদ মািকায়জ রতরে রেয়জও প্র য়ত পািয়তে; রকন্তু এসি কিাি পরিিয়তভ েেমত: রতরে প্রেফতারি প্রঘােণাি পয়েয়িা রদে 
প ভন্ত চুপ রেয়লে৷ অতঃপি তাাঁি রদয়ক সমৃ্পক্ত কয়ি এমে একরি প্রেস রিরলজ েকাশ কিা হল,  া প্রকােভায়িই সম্মারেত রিতীে পরিচালক 
ময়হাদয়েি হয়ত পায়ি ো৷ এই প্রেস রিরলয়জি ভাোেও পরিষ্কাি িুয়ে আয়স প্র , এই প্রলো প্রকােক্রয়মই আমায়দি প্রসই সম্মারেত ভাইয়েি 
েে, র রে িীে ও রজহায়দি দাওোহ রদয়তে এিং  াি পরিচেই রমলয়তা আদি ও আেলায়কি মাধযয়ম৷ এই ‘‘ওরসেত”ই িয়ল প্রদে প্র , তা 
প্রকাে মুজারহদ ও দা‘ঈ ভাই রলয়েেরে; িিং ঈমাে ও আেলাকশূেয প্রগায়েন্দা সংস্থাি প্রকাে চাকি রলয়েয়ে৷ এ ঘিো িািা এিাও িুো  াে 
প্র , প্রগায়েন্দা সংস্থা ‘‘োওোয়ে আফগাে রজহাদ’ মযাগারজয়েি রিতীে পরিচালক ও অেযােয উচ্চ ম ভাদািাে মুজারহদয়দিয়ক দুিরিত্র ও িাচাল 
রহসায়ি প্রদোয়ত চাে৷ অেচ একজে দা‘ঈ ও মুজারহদ রেয়জি িযরক্তগত জীিয়েি সংয়শাধে ও অিস্থাি উন্নরতি েরত প্রিশী  ত্নিাে হয়ে 
োয়কে৷ 

তাই এ সকল অিস্থা ও িাস্তিতা তুয়ল ধিাি পি আমিা রেয়চি কয়েকরি রিেে সুস্পষ্ট কিরে- 



 

 

“নাওয়ায়য় আফগান জিহাদ” ম্যাগাজিয়নর পজরচালয়ের জদয়ে সম্বন্ধযুক্ত েয়র পাজেস্তাজন 
গগায়য়ন্দা সংস্থা ের্ত েৃ প্রচাজরর্ গপ্রস জরজলি সম্পয়েৃ বার্াৃ!  

 
৭ই মু্হাররম্ ১৪৪১ জহিরী 

৬ই গসয়েম্বর ২০১৯ ইংয়রজি   

আল-কায়েদা উপমহায়দশ 

মহায়দশ 

প্রেস রিরলজ- PR_105_AQS [১০৫] 

 “শুব্বায়ে শিীেত” োমক প্রিরলোম চযায়েলরি আমায়দি রিতীে পরিচালক ভাইয়েি প্রেফতািীি পি পারকস্তােী প্রগায়েন্দা সংস্থাি 

হায়ত চয়ল প্রগয়ে৷ তাই এই অযাকাউন্টসহ প্রেফতািকৃত রিতীে পরিচালক ভাইয়েি োয়ম প্র  প্রকাে প্র াগায় াগকািীি সায়ে 

প্র াগায় াগ িাো ও সাক্ষাৎ কিা প্রেয়ক সমূ্পণভরূয়প রিিত োকুে৷ 

 আল-কায়েদা, ভািতীে উপমহায়দয়শি রমরডো করমশে “োওোয়ে আফগাে রজহাদ” মযাগারজয়েি দারেত্বশীলয়দি সায়ে প্র াগায় ায়গি 

পদ্ধরত ২০১৯ ইংয়িজীি আগস্ট ও প্রসয়েম্বি (ভরলওম েম্বি ১২, সংেযা েম্বি ৮) সংেযাি অন্তগভত ‘প্রেস রিরলজ’রিি মায়ে েকাশ 

কয়িয়েে৷ তায়দি সায়ে পুেিাে আিাি প্র াগায় াগ স্থাপয়েি জেয অেুয়িাধ কিা  ায়ে প্র , ভরিেযয়ত রেয়চ েদত্ত ওয়েিসাইিরিয়তই 

“োওোয়ে আফগাে রজহাদ” এি দারেত্বশীলয়দি সায়ে প্র াগায় াগ করুে৷ - editor@nawaiafghan.com 

 ইন্টািয়েয়ি রিদযমাে রজহারদ দাওোহি সায়ে সম্পরকভত প্রপইজগুয়লা ও প্রস সকল প্রপইজগুয়লাি সায়ে জরড়ত সদসযয়দি েরতও 

অেুয়িাধ প্র , প্রগায়েন্দা সংস্থাগুয়লাি এ জাতীে েড় েসমূহ প্রেয়ক সািধাে োকুে ও প্রস েড় েসমূহ ফাাঁস কয়ি প্রদোি জেয প্রকামি 

প্রিাঁয়ধ প্রেয়ম পডু়ে৷ আল্লাহ তা‘আলা আপোয়দি সকয়লি েরত সহাে প্রহাে, আমীে৷ 

আল্লাহ সুিহাোহু ওো তা‘আলাি কায়ে রমেরত প্র , রতরে প্র ে “োওোয়ে আফগাে রজহাদ” এি সকল প্রচষ্টা-েয়চষ্টায়ক কিুল ও মকিুল 
কয়িে৷ দাওোহ ও রজহায়দি এই প্রমািািক প্রমহেতয়ক রেজ অেুেয়হ রহফাজত কয়িে। সম্মারেত রিতীে পরিচালকসহ অেযােয প্রেফতাি 
হওো ভাইয়দি সহয় াগী হয়ে  াে। প্রগায়েন্দা সংস্থাি কমভকতভায়দি রেকৃষ্ট প্রধাাঁকািাজী প্রেয়ক অেযােয সকল মুজারহদয়দিয়ক প্রহফাজত কয়িে 
এিং রতরে প্র ে দুশমেয়দি েড় য়েি পদভা উয়মাচে কয়ি প্রদে এিং েিুওেযায়তি আদয়ল প্রেলাফত েরতষ্ঠাি নপ্নয়ক দ্রুত িাস্তয়ি রুপদাে 
কয়িে৷ আমীে ইো িাব্বাল আলামীে। 

 .العاملني، وصلى هللا على نبينا حممد وآخر دعواان أن احلمد هلل رب

-----------------------------------------------------------------  
 

  

 

 

অনুবাদ ও প্রকাশনা 

 

 


